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Vattnet är förunderligt. Avloppsvattnet från 

toaletten hänger ihop med vattnet i kranen i 

köket. Processvattnet från fabrikslokalen 

hänger ihop med vattnet till kaffebryggaren i 

fikarummet. Flytgödseln från djurstallet 

hänger ihop med vattnet som djuren dricker. 

Utsläppet från det kommunala reningsverket 

hänger ihop med kallsupen man får när man 

badar i Kalmarsund.  Vattnet i biltvätten på 

macken hänger ihop med droppet man får 

direkt i blodkärlet när man ligger på sjukhus.  

Vad farfar och moster och jag har gjort med 

vattnet får mina barn och barnbarn ta 

följderna av. Ja tro mig - allt vatten hänger 

ihop, över tiden och i rummet. Det finns ingen 

som gör nytt vatten.  

Vattnet är därför inte som vilken vara som 

helst utan ett arv som måste skyddas och 

försvaras. Det är därför som vattnet, och vad 

jag gör med det, inte är en fråga som jag som 

individ kan få bestämma över. Vattnet är vårt 

gemensamma ansvar som måste tas ur ett 

flergenerationsperspektiv.  

Så inledde jag Kustmiljögruppens Vårträff 

lördagen den 24 maj i Bergkvara. Temat var 

”Vi satsar på miljön – för ett gott liv i en 

livskraftig kommun”. Med utgångspunkt från 

Vattenvårdsplan för Torsås kust och 

avrinningsområde 2014-2018 hade vi bjudit in 

företrädare för Länsstyrelsen, Torsås 

Kommun, jord- och skogsbruk, näringsliv, han-

del och service för att belysa hur allt hänger 

ihop. Ett välmående näringsliv, bra ekonomisk 

utveckling i stort och smått, lokal handel och 

service, attraktivt boende, varierat utbud av 

kultur och friluftsliv, berikande besöksnäring – 

allt är beroende av att miljön mår bra. Och 

viktigast av allt - utan vatten inget liv.  

Som en bekräftelse på ämnets betydelse hade 

landshövding Stefan Carlsson tackat ja till att 

medverka.  

 

Landshövding Stefan Carlsson. Foto: Ove Lindh 

Syftet var att få de inbjudna företrädarna att 

belysa hur prioriterat vattnet och 

vattenvården är utifrån deras olika utgångs-

punkter. Lyckades vi med detta? Både ja och 



nej. Ja, för att ingen hade något annat bud-

skap än vårt tema – att vattnet är en förut-

sättning för ett gott liv i en livskraftig 

kommun. Rent vatten är också en absolut 

förutsättning för deras verksamheter och 

roller, intygade dom. Men också nej, för vi 

kunde gärna fått lite mer svar på hur vi ska nå 

en god vattenkvalitet och därmed ännu mer 

kunna bidra till visionen ett gott liv i en 

livskraftig kommun.  

 

Lena Ovesson, entreprenör och företagare 

Foto: Ove Lindh 

Torsås kommuns geografi ger unika förut-

sättningar att ta ansvar för vattnet. I princip 

hela vattensystemet från källorna till utloppen 

i Östersjön ligger inom kommunen – inga stora 

åar eller sjöar som vi delar ansvaret för med 

andra kommuner. Och bara en Länsstyrelse 

som har det övergripande ansvaret för vattnet 

som finns i vår kommun. Så frågan är – varför 

går det så långsamt fram? Det är långt kvar till 

att nå goda förhållanden i Torsås kommuns 

vattensystem. Men den frågan får vi åter-

komma till. 

 

Anders Karlsson, företagare inom handel och 

service. Foto: Ove Lindh 

Nu ber jag att få önska alla vattenvänner en 

riktigt god sommar. Jag riktar särskilt min 

önskan till alla dem som bidrog till Vårträffen, 

må vara som talare, åhörare, arrangör eller 

vänföretag. Ett särskilt tack går till ICA Möre 

och Svenska Kyrkan som sponsrade Vår-

träffen. 

Vi hörs i september igen! 

John Bräutigam 

Ordförande 

 

 


